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Περίληψη

Οι

πλωτές

προβλήτες

και

ιαιματοθραύστες

που

κατασJCευάζονται

από

οπλισμένο

σιαιρόδεμα αποτελούν λύσεις με μεγάλη ευστάθεια και λειτουργικότητα σΧλ.ά απαιτούν
ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα και στην ακρίβεια τόσο της μελέτης όσο και της
κατασJCευής

τους.

κατασJCευάστηκαν

Οι
και

πλωτές

προβλήτες

mστοποιήθηκαν

εξ

της

Maήne

Olympic

ολοκλήρου

από

μελετήθηκαν,

Ελληνικές

εmτυγχάνοντας συνδυασμό σιαιροδέματος με διογκωμένη πολυστερίνη, ξυλεία,

εταιρε\ες

neoprene,

οπλισμό και χαλύβδινα ειδικά εξαρτήματα. Για τον υπολογισμό τους εξετάστηκαν όλες οι
δυσμενείς φορτίσεις που προκαλούνται από ανέμους, κύματα, ρεύματα, κινητά φορτία

υδροστατικές πιέσεις καθώς ιcαι από την πρόσκρουση σκαφών.

Summary
Concrete floating pontoons and breakwaters although
floating stability they

neνertheless

proνide

increased functionality and

require attention to the quality and accuracy of the

design and during construction. The floating pontoons of

Olympίc Maήne

that combine

concrete with expanded polystyrene, wood, neoprene, reίnforcement and steel fittings, were
designed and constructed by Greek companies and were
of Shipping. The structure was designed to withstand
from winds,

waνes,

certίfied

adνerse

by the Hellenic Register

loading combinations aήsing

currents, hydrostatic pressure, live load, as well as vessel accidental

berthing.
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1

Εισα'Υωyή

Οι εφαρμο-yές του οπλισμένου σκυροδέματος σε θαλάσσιες πλωτές κατασκευές αποτελούν
πλέον συνήθη πpαΙct\Ίcή στο εξωτερικό, ιδιαίτερα δε από τις εφαρμο-yές τους στον
εξειδικευμένο τομέα των κατασκευών ανοιιcτής θαλάσσης -yια άντληση, αποθήκευση και

διακίνηση

πετρελαιοειδών

έχουν

προκύψει

ειδικές

συστάσεις,

προδιαγραφές

και

κανονισμοί -yια τα έργα αυτά. Τις τελευταίες όμως δεκαετίες ακόμη και σε μικρότερης
κλίμακας και σπουδαιότητας έργα το οπλισμένο σκυρόδεμα τυγχάνει ευρείας εφαρμογής
και δίδει οικονομικές λύσεις

-

κάτω από κατάλληλες προϋποθέσεις

-

μεταξύ των οποίων

πλωτές προβλήτες και Ίαιματοθραύστες σε λιμένες μικρών σκαφών αναψυχής (μαρίνες),
και αλιευτικά καταφύ-yια. Η εφαρμογή τους είναι ιδιαίτερα ελΊCUστική σε περιοχές όπου τα
συμβατικά λιμενικά έργα γίνονται aντιοικονομικά, όπως σε λιμένες με μεγάλα βάθη ή με
μεγάλο εύρος παλίρροιας καθώς και σε μαλακούς πυθμένες όπου είναι δυνατή η
συγκράτηση των πλωτών προβλητών με αΎΊαιρώσεις, όπως επίσης και σε περιοχές με

υποβρύχιες αρχαιότητες. Οι πλωτές προβλήτες παρέχουν την δυνατότητα τροποποίησης
της διάταξής τους ή και απομάκρυνσης τους και επιτρέπουν την ανανέωση των υδάτων.
Επίσης πλωτοί Ίαιματοθραύστες από σκυρόδεμα, -yια ορισμένους συνδυασμούς συχνοτήτων

και υψών προσπιπτόντων Ίαιματισμών, δίδουν ικανοποιητικούς συντελεστές απόσβεσής
στην υπήνεμη πλευρά.

2

Τεχνολο-yία πλωτών κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα

Λό-yω της ευρείας εφαρμογής των πλωτών κατασκευών στα λιμενικά έργα, εταψείες του
εξωτερικού έχουν αναπτύξει εναλλα1ctικές τεχνολογίες χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά

-yια την κατασκευή, συνδεσμολογία, αΎΊαιροβόληση και αντιμετώπιση ειδικών κατά

περίπτωση απαιτήσεων για την εξυπηρέτηση των σκαφών, με πρόβλεψη υποδομών -yια τον
ηλεκτρομηχανολο-yικό εξοπλισμό. Οι πλωτές προβλήτες από σκυρόδεμα μπορούν να
δώσουν όχι μόνο οικονομικές λύσεις αλλά πλεονεκτούν στις μεγάλες κατηγορίες κινητών

φορτίων, έναντι εναλλα1ctικών λύσεων με άλλα υλικά (π.χ. χάλυβα,

GRP, αλουμίνιο,

πολυαιθυλένιο κλπ.), λ&yω του μεγάλου βάρους και της συνεπαγόμενης αδράνειάς τους.
Αποτελούν επίσης τις πιο ευσταθείς και aνθεκτικές κατασκευές στον χρόνο, με την

προϋπόθεση ότι τα πρόσθετα υλικά (ρευστοποιητές κλπ.) χρησιμοποιούνται σύμφωνα με
τις σύ-yχρονες επιταγές της τεχνολο-yίας του σκυροδέματος και συνδυάζονται με κατάλληλα
προστατευμένο

σιδηροπλισμό

και

με

ινοπλισμό,
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εmτύγχάνοντας

έτσι

χαμηλή

υδατοπερατότητα

και

χαμηλό

λi:ryω

κενών.

Στις

πλωτές

προβλήτες

και

τους

κυματοθραύστες συνήθως η διοyιcωμένη πολυστερίνη αναλαμβάνει το ρόλο του υλικού
που εξασφαλίζει την πλεύση σε συνδυασμό με το οπλισμένο σκυρόδεμα.

Περιγραφή του mcrrοποιημένου πλωτού στοιχε(ου τύπου «ΤΡΙΤΩΝ-ΓΕΝΕΡ»

3

Οι προβλήτες και ο κυματοθραύστης συντίθενται από τυποποιημένα προκατασκευασμένα

στοιχεία συνεχούς πλεύσεως τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με κατάλληλες aρθρώσεις
και παράλληλα αΎΊC\)ρώνονται στον πυθμένα (Σχήμα 2) Στο κάθε πλωτό στοιχείο προβλήτα
συνδέονται μέχρι και τέσσερις διαβάθρες (πλευρικοί διάδρομοι προσπέλασης) που αφενός
μεν οριοθετούν τις θέσεις εξυπηρέτησης σκαφών και αφετέρου δε μεταβιβάζουν στο

κυρίως πλωτό δυνάμεις από τα προσδεδεμένα σκάφη που προσδένονται πάνω σε αυτές
χωρίς τη ρίψη των αγκυρών τους. Οι διαβάθρες συνδέονται εΎJCάρσια (Σχήμα

3)

στα

στοιχεία του κυρίως πλωτού με πρόβλεψη αρθρώσεων κατά την κατακόρυφο έννοια και
επίσης

στηρίζονται

σε

πλωτήρες

διογκωμένης

πολυστερίνης

που

προστατεύονται

εξωτερικά με κέλυφος σκυροδέματος οπλισμένο με ίνες πολυπροπυλενίου. Στην κλίμακα

στατικής προσομοίωσης και επίλυσης του φορέα, το πλωτό στοιχείο μορφώνεται από
λεπτότοιχα επίπεδα κελύφη που συνδυάζονται με επιμήκεις και εγκάρσιες ενισχύσεις. Η
δυνατότητα ανάληψης δυνάμεων σε εντάσεις στο επίπεδο κάθε μέλους είναι πολύ μεγάλη,
ενώ

η

καμπτική

αντοχή

είναι περιορισμένη.

Τα

διάφορα

ειδικά

εξαρτήματα

που

ενσωματώνονται σε κάθε πλωτό στοιχείο όπως εκείνα για την μεταξύ τους σύνδεση, την

αΎJCύρωση των αλυσίδων, την εγκατάσταση των διαβαθρών γίνονται πάνω σε τοπικές,
κατάλληλα διαμορφωμένες ενισχύσεις. Πρωτοτυπία του συγκεκριμένου τύπου πλωτών
στοιχείων αποτελεί η πρόβλεψη συνεχούς και εύκολης εmσκεψιμότητας καναλιού για τον
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό

-

καθ' όλο το μήκος κάθε προβλήτας

-

καθώς και η

δυνατότητα αλλαγής θέσης των διαβαθρών ανάλογα με το πλάτος των εξυπηρετούμενων
σκαφών.

4

Φορτίσεις

4.1

Κινητά φορτία

Οι πλωτές προβλήτες διαστασιολοyήθηκαν έτσι ώστε και με ομοιόμορφο κινητό φορτίο

250Kp/m2 το παραμένον ύψος εξάλων να είναι τουλάχιστον 30εκ., ενώ με έκκεντρο επί του

μισού πλάτους του πλωτού κινητό φορτίο 170kp/m2 η μέγιστη εγκάρσια κλίση να μην
ξεπερνά τις

10° μοίρες.
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4.2

Δράση ανέμων- ρεuμάτωv και ιαιμαncrμώv

Οι πλωτοί προβλήτες φορτίζονται τόσο από την άμεση ανεμοπίεση επί των εξάλων
εmφανειών τους, όσο και από την έμμεση ανεμοπίεση που μεταφέρεται μέσω των δεστρών

και των διαβαθρών από τα προσδεδεμένα mcάφη που δέχονται τον άνεμο. Παρομοίως από
τα ρεύματα αmcεiται τόσο η άμεση πίεση στις βυθιζόμενες ύφαλες κατακόρυφες εmφάνειες

των πλωτών στοιχείων, όσο και η έμμεση διαμέσου των προσδεδεμένων mcαφών. Εντός

της λιμενολεκάνης όπου οι κuματισμοί είναι μικροί. οι δυνάμεις από τους κuματισμούς
έχουν μικρότερη συνεισφορά στην επαλληλία των φορτίσεων, ενώ στους πλωτούς
κuματοθραύστες η

δράση

των

κuματισμών είναι η

καθοριστική

φόρτιση

για

την

διαστασιολόγησή τοuς. Κάθε πλωτό συνδέεται με το επόμενο με προεντ.εινόμενα τεμάχια

αλυσίδων σε συνδυασμό με ελαστικά

neoprene.

Δυνάμεις μεταφέρονται επίσης στα

εγκάρσια μέτωπα και στα σημεία πρόσδεσης των αλυσίδων των κλάδων αΎJCUρώσεων που
συγκρατούν τα πλωτά μεταφέροντας τις δυνάμεις στις αγκuρώσεις του πυθμένα. Οι

διαβάθρες μεταφέρουν στα πλαϊνά των πλωτών τις οριζόντιες φορτίσεις με τέμνουσα και
ζεύγους δυνάμεων, αφού η στατική λειτουργία των διαβαθρών κατά την οριζόντια έννοια
είναι εκείνη του προβόλου. Με την πρόβλεψη κατάλληλων νευρώσεων στα εγκάρσια
μέτωπα (θέση σύνδεσης πλωτών μεταξύ των) και στην ακμή σύνδεσης των διαμήκων

πλευρικών τοιχωμάτων με το κατάστρωμα του πλωτού (θέση σύνδεσης των διαβαθρών),
εmχεφείται η εισαγωγή των δυνάμεων στα επίπεδα των δίmcων του καταστρώματος,
κuρίως με περιορισμένες παραμορφώσεις λfyyω των τοπικών ενισχύσεων των διατομών

αλλά και του πρόσθετου οπλισμού.

4.3

Υδροστατικές πιέσεις- πιέσεις aνώσεως

Φορτίσεις που δρουν κάθετα στις εmφάνειες των δίmcων, με αποτέλεσμα την κάμψη τους
εκτός του εmπέδου τους, είναι η υδροστατική πίεση στα πλευρικά τοιχώματα, το κινητό

φορτίο στο κατάστρωμα καθώς και η αντίστροφη πίεση που αmcείται μέσω της aνώσεως
στα

εγκιβωτισμένα

στοιχεία

διΟ'γ1Cωμένης

πολυστερίνης.

Οι

παραπάνω

φορτίσεις

προκύπτουν με την εξαιρετικά δυσμενή παραδοχή υδατοστεγανότητας στην διιεmφάνεια

μεταξύ σκυροδέματος και διοyιcωμένης πολυστερίνης. Το μικρό πάχος των κελυφών
εmβάλλει την τοποθέτηση ενός μόνο πλέyματος στο μέσον. Ο περιορισμός των καμπτικών

εντάσεων εmτυyχάνεται μειώνοντας το μήκος κάμψης με την τοποθέτηση των εγκαρσίων
διαφραγμάτων.
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4.4

Πρόcrιφουcrη κατά την παραβολή των σκαφών

Αν και λό'yω του ενδοτικού συστήματος αyκυρώσεως τα πλωτά στοιχεία παρουσιάζουν
αυξημένη ικανότητα απορρόφησης κρούσεων, στον υπολογισμό των φορτίων εντάχθηκαν
και τα ατuχ.ηματικά φορτία πρόσ1φουσης λό'yω κακού χειρισμού κατά την παραβολή των
σκαφών στις εyκάρσιες διαβάθρες. Ο δυσμενής έλεγχος γίνεται με θεώρηση πρόσκρουσης

στο

άκρο

της

διαβάθρας

όπου

έχει

τοποθετηθεί

κuλινδρικός

περιστρεφόμενος

προσκρουστήρας από ελαστικό.

5

Εφαρμογή πλωτών προβλητών και κυματοθραύστη στην Μαρίνα της

Olympic

Marine crτo Λαύριο
Η ιδιαιτερότητα των πέντε πλωτών προβλητών της

OL YMPIC MARINE

συνολικού

μήκους 750μ., και του πλωτού κuματοθραύστη μήκους 150μ, που εγκαταστάθηκαν προ

έτους, είναι ότι σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν εξ ολοκλήρου από Ελληνικές
εταιρείες

(Μελέτη :

τJ>ΙτΩΝ

Σύμβουλοι

Μηχανικοί,

Κατασκευή:

ΓΕΝΕΡ)

και

πιστοποιήθηκαν από τον Ελληνικό Νηογνώμονα χωρίς να κάνουν χρήση ξένων προνομίων
« πατέντων». Το τελικό αποτέλεσμα υπήρξε ένα καθαρά Ελληνικό προϊόν, που κατά γενική
ομολογία εμφανίζεται συγκριτικά ανώτερο ανάλογων εφαρμογών σε έργα του εξωτερικού
τόσο λειτουργικά όσο και ποιοτικά. Πρέπει να σημειωθεί ότι για το αποτέλεσμα αυτό
απαιτήθηκε επίλυση ποηciλων τεχνικών θεμάτων που αφορούσαν όχι μόνο την τεχνολογία

του σκυροδέματος και την συμπεριφορά του στο θαλάσσιο περιβάλλον αλλά και τον
συνδυασμό

του

με

άλλα

υλικά,

όπως

την

χρήση

διογκωμένης

πολυστερίνης

ως

ενσωματωμένου στοιχείου της κατασκευής, την συνδυασμένη χρήση συμβατικού οπλισμού
με κατάλληλη aντιδιαβρωτική προστασία και ινοπλισμένου σκυροδέματος καθώς και τον

συνδυασμό

neoprene,

διαφορετικών

ενσωματούμενων

στην

κατασκευή

υλικών

όπως ξυλεία,

ειδικά χαλύβδινα και ανοξείδωτα εξαρτήματα, πλαστικά και λοιπά υλικά.

Ιδιαίτερη σημασία στις πλωτές αυτές κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα αποτελεί η
απαίτηση μικρών παχών τοιχωμάτων (της τάξης των

5 έως 7 εκατοστών)

όπου αφενός μεν

η μελέτη τους δεν καλύπτεται από τον Ελληνικό Κανονισμό αφετέρου δε η κατασκευή

τους απαιτεί ιδιαίτερα μικρές αποκλίσεις ανοχών από τις θεωρητικές, δεδομένου ότι μικρή
διαφοροποίηση

ορισμένων

μόνο

χιλιοστών

στο

πάχος

των

τοιχωμάτων

των

εκ

σκυροδέματος διατομ6>ν συνεπάγεται aνισόρροπη κατανομή βαρών και μετάθεση του
μετακέντρου των πλωτών κατασκευών και πιθανές μη αποδεκτές κλίσεις. Θα πρέπει να
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γίνει πρόβλεψη στον Ελληνικό Κανονισμό ~κ:uροδέματος για την αντιμετώπιση της
μελέτης και κατασκευής τέτοιων ειδικών θαλάσσιων έργων, ιδιαίτερα δε λεπτότοιχων.
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Φωτ.l. Αεροφωτογραφία της

Olympic Marine με τον πλωτό κυματοθραύστη

κατά τη φάση εγκατάστασης των πλωτών προβλητών
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Φωτ2

Τυπικό πλωτό στοιχείο από οπλισμένο σκυρόδεμα
και διαβάθρα προσπέλασης σχαφών

Σχήμα ι

Κάτοψη τυπικής διάταξης
σχαφών και διαβαθρών
στην πλωτή προβλήτα

Φωτ3

Άποψη ολοκληρωμένης πλωτής προβλήτας με τις διαβάθρες της

456

--τ' ι.

-

t!ijil

111
ιις::p Ο

rq:LJ
Λ

~-rt

111
~

- ,~
- ---.,.. - - ~

,_,_
ι-~ιο-;

==t/ /~
~

. . .·- : ----- -ΟΞc-= - --

~-"'1U!ιι.---

-τ-

Λ

...- --;ι ~-

-ι:μ

f-Γ-=

--

~

Vι

-..J

Θ

ΠΛΩτΟ ΠΟ ΙΧΕΙΟ

9. 95

®

ΠΛΩΤΟ ΠΟΙΧΕΙΟ

-- ι-

---- - --ΣχήμαΖ

9.95

Θ

ΠΛΩΤΟ ΠΟΙ ΧΕΙ Ο

--ι --

Θ

Θ

ΠΛΩΤΟ ΠΟΙ ΧΕΙΟ

ΠΛΩΤΟ Σ1ΌΙΧΕΙΟ

9.95

~~/

- --ιr-

"'\-

_ΜΥΣΙ~ΜΑΝΑ

Τυπ ι κές εγκάρσιες και διαμή κεις τομf.ς ολοκληrωμf.νης πλωτής πrοβλήτας

_

-

-

-

